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AFRODYTA SMART tester owulacyjny wielokrotnego użytku
1 sztuka
 

Cena: 188,99 PLN

Opis słownikowy

Producent AMED

Rodzaj rejestracji Test diagnostyczny

Opis produktu
 

WłaściwościAFRODYTA SMART tester owulacyjny wielokrotnego użytku 1sztukaMonitor płodności Test Owulacyjny na śl inę na
smartfon AFRODYTA Smart z darmową apl ikacją na iOS i Android.Monitor Płodności AFRODYTA Smart to inteligentny test owulacyjny
na ślinę na smartfon w formie mini mikroskopu wielokrotnego użytku do samodzielnego stosowania, który za pomocą darmowej
aplikacji w j. polskim, w ciągu 5 minut, informuje w jakiej aktualnie fazie cyklu znajduje się użytkowniczka: dni płodne, owulacja czy dni
niepłodne.Taka wiedza jest kluczowa, aby odpowiednio zaplanować życie intymne, np. stosując zabezpieczenie antykoncepcyjne lub
zaplanować poczęcie dziecka.Monitor płodności Test owulacyjny na ślinę AFRODYTA Smart jest wielokrotnego użytku i przeznaczony
do samodzielnego stosowania.Jak działa:Monitor płodności inteligentny test owulacyjny na smartfon AfrodytaSmart jest przeznaczony
do obserwacji i monitorowania faz występujących w cyklu kobiety na podstawie kilku kropel twojej śliny: dni płodne (faza przejściowa),
dni bardzo płodne (owulacja), dni niepłodne (faza niepłodna).Wraz ze zbliżającą się owulacją, następuje wzrost hormonu LH oraz
jednocześnie znaczny wzrost hormonów estrogenu w organizmie.Zwiększony poziom hormonów estrogenowych powoduje, że po
wyschnięciu śliny dochodzi do jej krystalizacji, a jej kryształki tworzą wzory kształtem przypominające liście paproci, które to wzory
można łatwo zaobserwować pod mini mikroskopem takim, jak Monitor płodności AfrodytaSmart Test owulacyjny na ślinę.Monitor
Płodności AFRODYTA Smart to inteligentny test owulacyjny na ślinę na smartfon w formie mini mikroskopu wielokrotnego użytku do
samodzielnego stosowania, który za pomocą darmowej aplikacji w j. polskim, w ciągu 5 minut, informuje w jakiej aktualnie fazie cyklu
znajduje się użytkowniczka: dni płodne, owulacja czy dni niepłodne.Taka wiedza jest kluczowa, aby odpowiednio zaplanować życie
intymne, np. stosując zabezpieczenie antykoncepcyjne lub zaplanować poczęcie dziecka.Monitor płodności Test owulacyjny na ślinę
AFRODYTA Smart jest wielokrotnego użytku i przeznaczony do samodzielnego stosowania.Jakie funkcje i informacje posiada
DARMOWA aplikacja AFRODYTA naMonitor płodności Test Owulacyjny na ślinę na smartfon AFRODYTA Smart:-umożliwia codzienne
robienie zdjęć i zapisywanie obrazów skrystalizowanej śliny dzień po dniu w celu łatwiejszej obserwacji poszczególnych faz w
cyklumiesiączkowym i zmian płodnościfunkcja przypomnienia o wykonaniu testuw graficzny sposób pokazuje prognozę dni płodnych,
owulacji i dni niepłodnychposiada funkcję robienia notatekdodatkowy wykres pokazuje statystykę cyklu i płodnościzawiera także film
instruktażowy oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez użytkowniczki monitora płodności testu owulacyjnego na
ślinęZalety:Monitor płodności Test owulacyjny na ślinę na smartfon Afrodyta Smart wformie mini mikroskopu został opracowany we
współpracy z ginekologami i położnikamiprzystępny cenowo - wielokrotnego użytkułatwy w użyciukompatybilny ze wszystkimi
modelami smartfonówdarmowa aplikacja na iOS i Androidskuteczność działania 98% potwierdzona w licznych badaniach klinicznych
oraz przez same użytkowniczki w ponad 30 krajach na świeciefunkcja przypomnień o wykonaniu testunie ingeruje w naturalny cykl
miesiączkowy kobiety - metoda nieinwazyjnanaturalna i, co najważniejsze, skuteczna metoda obserwacji i wyznaczania dni płodnych i
niepłodnychopatentowana formuła minimikroskopu na smartfonszkiełko mikroskopowe odporne na zarysowaniaDla kogo jest
przeznaczony:kobiet, które chcą lub dla których jest zalecana samodzielna obserwacja naturalnych zmian zachodzących w trakcie cyklu
miesiączkowegokobiet z nieregularnymi miesiączkami kobiet, które nie chcą lub nie mogą stosować hormonalnych bądź innych metod
antykoncepcyjnychkobiet, które planują zajść w ciążękobiet, które od dłuższego czasu starają się zajść w ciążę i pragną zwiększyć swoje
szanse na poczęcie dzieckakobiet, które chcą stosować urządzenie testowe, które jest bezpieczne, nieinwazyjne, bez skutków

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/afrodyta-smart-tester-owulacyjny-wielokrotnego-uzytku-1sztuka.html
https://aptekazawiszy.pl/afrodyta-smart-tester-owulacyjny-wielokrotnego-uzytku-1sztuka.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

ubocznych i/lub wielokrotnego użytkukobiet, które chcą planować czynności dnia codziennego w oparciu o zmiany zachodzące w
organizmie kobiety w trakcie cyklu miesiączkowego, np. zabiegi kosmetyczne itd.kobiet w średnim wieku przed menopauzą, którym
zalecane jest monitorowanie poziomów hormonów przez dłuższy czasSposób użyciaWystarczy nałożyć kroplę śliny (bez bąbelków
powietrza) na soczewkę testuowulacyjnego Afrodyta Smart i poczekać TYLKO 5 minut do wyschnięcia śliny.Następnie należy założyć
monitor płodności test owulacyjny AfrodytaSmart na aparat fotograficzny smartfona zgodnie z instrukcją i aktywować darmową
aplikację AFRODYTA, która wyświetli ci aktualny obraz skrystalizowanej śliny oraz obrazy referencyjne, z którymi należy porównać
bieżące zdjęcie.WażneUWAGA:Zaleca się wykonywać Test Owulacyjny ze śliny codziennie rano, przed myciem zębów, piciem, jedzeniem
czy paleniem papierosów.Monitor Płodności Afrodyta Smart Test Owulacyjny na ślinę na smartfon współpracuje ze specjalnie
dedykowaną aplikacją AFRODYTA w j. polskim smartfon. Wystarczy tylko pobrać darmową aplikację AFRODYTA w APP Store dla
systemów iOS lub Google Play store dla systemów Android, aby mieć swój indywidualny kalendarz owulacyjny zawsze pod ręką.
www.TestOwulacyjny.com Monitor płodności Test Owulacyjny na śl inę na smartfon AFRODYTA Smart z darmową apl ikacją na iOS i
AndroidWyrób medyczny Skuteczność:Powyższa metodologia posiada skuteczność działania sięgającą 98%, co zostało potwierdzone w
licznych badaniach klinicznych na całym świecie. Technologia zatwierdzona przez FDA i UE.Nagrody i patenty:Monitor płodności Test
Owulacyjny na ślinę na Afrodyta Smart w formie mini-mikroskopu na smartfon to wyrób medyczny, który w 2016 otrzymał prestiżową
nagrodę reddot award 2016 w Niemczech w uznaniu za innowacyjność i dokonania w zakresie life science. Przyznane patenty w 7
krajach.SkładnikiCo zawiera opakowanie:Monitor płodności Afrodyta Smart Testowulacyjny na ślinęinstrukcję w j. polskimNIE zawiera
baterii CR 1220 3V
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